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8/11/2013 günlü 28815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5371 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 2009/15481 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında
Kararın 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca “Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet
sistemi kapsamında getirilen eşya için, Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir
gümrük yükümlülüğü doğması hali hariç bu kısım hükümleri uygulanmaz.” hükmü
getirilmiştir.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 36 ncı maddesi ile 108-122 nci maddeleri uyarınca dahilde
işleme rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşya, ihracat gerçekleştirilinceye kadar gümrüğün
gözetimi altında bulunmaktadır.
Bu çerçevede, 2009/15481 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında aşağıdaki şekilde işlem tesis
edilecektir.
A) Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım
Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın
İthalat Rejimi Kararı (İRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi
tutulan eşyadan olması halinde;
1) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma
tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat
rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük
tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekmektedir,
2) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem
görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu'nun 194 üncü maddesi uyarınca doğacak
telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı
nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde,
yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni
başvurusunda bulunulacaktır,
3) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/iznin incelenmesinin ardından uygun
bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “….sayılı ….günlü Dahilde
İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu nihai kullanım izin belgesi
düzenlenecektir.
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B) Nihai Kullanım Başvurusunun Sonradan Yapılması veya Farklı GTİP Beyanı Halinde
Sonradan Başvuru
Nihai kullanım izninin eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında girişine
ilişkin beyannamenin tescili aşamasından önce alınmamış olması ve dahilde işleme rejimine
giriş beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılması halinde, dahilde işleme
rejiminde gümrük gözetiminin ihracata kadar devam etmesi nedeniyle ihracat beyannamesinin
tesciline kadar nihai kullanım izninin alınması mümkün bulunmaktadır.
Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithali yapılan eşyanın rejime girişine
ilişkin beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılmaması ancak söz konusu
eşyanın beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak da yapılmasının mümkün
olması halinde;
1) İhracat beyannamesinin tescili sırasında doğacak olan TEV’in indirimli veya sıfır vergi oranı
üzerinden hesaplanabilmesi için ihracat beyannamesinin tescilinden önce dahilde işleme rejimi
şartlı muafiyet sistemi kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığına ya da ilgili gümrük idaresine nihai kullanıma tahsisli
GTİP’e ilişkin belge/izin revizesinin yapılması için başvuruda bulunulması gerekmektedir,
2)Yükümlü tarafından, dahilde işleme izin belgesi/izninde revize yapılmasını müteakip Dahilde
İşleme Rejimine girişin sağlandığı gümrük beyannameleri üzerinde GTİP değişikliği yapılması
için ilgili gümrük müdürlüklerine başvurulacak, gümrük müdürlüklerince yapılacak
incelemenin ardından uygun bulunması halinde beyannamelerde gerekli GTİP düzeltmesi
yapılacaktır.
3) Belge/İzinde değişiklik işleminin yapılmasını müteakip, beyannamenin tescil edildiği ilgili
gümrük müdürlüğüne nihai kullanım izni için başvurulacak olup, anılan gümrük müdürlüğünce
öncelikle belgede/izinde kayıtlı bilgilerle beyanname üzerindeki bilgilerin uyumlu olup
olmadığı kontrol edilecektir,
4) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/izin üzerinde yapılan incelemenin
ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “….sayılı
….günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu bir nihai
kullanım izin belgesi düzenlenecektir,
C) YGM Tespit Raporu ve Nihai Kullanım İzninin Sonlandırılması
Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilecek eşyanın yukarıda belirtildiği
şekillerde nihai kullanıma tabi tutulması halinde de 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği
(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) ve 2012/33 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde nihai
kullanımın sonlandırılması için tespit raporu düzenlenecektir. Tespit raporunun her bir dahilde
işleme izin belgesi/izni başına en geç dahilde işleme izin belgesinin/izninin kapatma başvurusu
yapılıncaya kadar düzenlenmesi gerekmektedir.
Tespit raporunda ithal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun
olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin belirlenmesi halinde nihai
kullanım izni sonlandırılır. İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına
uygun olarak kısmen telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin tespiti halinde
gerçekleşen miktar üzerinden nihai kullanım izin belgesi revize edilerek ve bu değerler
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üzerinden sonlandırılır. İhracatın telafi edici vergi doğurmaksızın gerçekleştiğinin tespiti
halinde ise nihai kullanım izni müeyyide uygulanmaksızın sonlandırılır.
D) DİR Kapsamında Nihai Kullanım Halinde Teminat ve Nihai Kullanım Süresi
Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın aynı zamanda nihai
kullanım hükümlerine de tabi tutulacağı durumlarda, ithalat sırasında teminat olarak alınacak
vergilerin, İthalat Rejimi Kararında bu eşyanın nihai kullanım hükümlerine tabi tutulması
halinde uygulanması gereken indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, İthalat Rejimi
Kararında bu eşya için nihai kullanım dışında öngörülen vergi oranı üzerinden teminata
bağlanması gerekmektedir. Teminat işlemlerinde gerek dahilde işleme rejimi mevzuatı gerekse
gümrük mevzuatı uyarınca sağlanan kolaylaştırma hükümleri saklıdır.
Nihai kullanım izin belgesinin süresi dahilde işleme izin belgesi/izninin geçerlilik süresi kadar
olacaktır.
E) Müeyyide Uygulaması
Telafi edici verginin indirimli veya sıfır oran üzerinden tahakkuk ettirildiği, ancak gümrük
idarelerince indirimli veya sıfır oran üzerinden tahakkuk yapılması için gerekli şartların yerine
getirilmediğinin ortaya konulması halinde Gümrük Kanununun 234/5 nci maddesi uyarınca
işlem yapılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

DA Ğ I T I M
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
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